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ZVÃ•Å ENÃ• VÃ•Å½IVNÃ‰HO NA DALÅ Ã• Å KOLU
NedÄ›le, 23 leden 2011

Dobrý den, chtÄ›la jsem se zeptat, kdyÅ¾ tady máte tu poradnu, na zvý&scaron;ení výÅ¾ivného. Je mi 22 let, za pár dnÅ¯, a ch
podat Å¾ádost o zvý&scaron;ení výÅ¾ivného; svému otci, který na mÄ› nÄ›jakých 15 let platí 600 KÄ•. Nejprve to chci zkusit
mimosoudnÄ›. Napsat mu dopis, kde chci psát, Å¾e chci studovat dal&scaron;í vysokou &scaron;kolu a Å¾e i kdyÅ¾ se snaÅ¾
vydÄ›lávat, kde se dá, Å¾e to mé náklady na dopravu, studium atd. nepokryje.
KdyÅ¾ mu nÄ›co takového napí&scaron;u mimosoudnÄ›, mÅ¯Å¾e to napadnout u soudu? NÄ›kdo mi totiÅ¾ Å™ekl, Å¾e s
vydÄ›lávat, pokud chci Å¾ádat o vy&scaron;&scaron;í výÅ¾ivné. A protoÅ¾e mu chci psát dopis, tedy dohodnout se
mimosoudnÄ›, uvaÅ¾uji, co napsat, aby z toho nebyl problém. Bydlím se svou matkou a jejím manÅ¾elem. Chci si nÄ›co
naspoÅ™it, ale nechci poÅ™ád brát z kapsy mamky. A taky jsem se doÄ•etla, Å¾e pokud by mi soud zvý&scaron;il výÅ¾ivné, Å
nemohu Å¾ádat vy&scaron;&scaron;í výÅ¾ivné zpÄ›tnÄ›. To je také pravda?
No, tro&scaron;ku to v&scaron;echno rozvedu
studuji prezenÄ•nÄ› a tento rok bych mÄ›la konÄ•it tÅ™íletý bakaláÅ™ský obor, obor Obecná matematika, ale zvaÅ¾uji, Å¾e si
prodlouÅ¾ím, protoÅ¾e nevím, jestli v dal&scaron;ím semestru stihnu v&scaron;echny zkou&scaron;ky (semestr je
krat&scaron;í a já musím dodÄ›lat je&scaron;tÄ› dvÄ› zkou&scaron;ky navíc z druháku). TakÅ¾e buÄ• &scaron;kolu zkusím
dokonÄ•it a zaÄ•ít studovat dal&scaron;í tÅ™íletý obor, tentokrát úplnÄ› jiný, nebo si ji prodlouÅ¾ím o rok a souÄ•asnÄ› zaÄ•nu
tu dal&scaron;í &scaron;kolu... ZáleÅ¾í jak to v&scaron;e dopadne. Ale chci si podávat pÅ™ihlá&scaron;ku opÄ›t na prezenÄ•ní
studium, buÄ• V&scaron;eobecnou sestru nebo Porodní asistentku :-)...
OhlednÄ› vydÄ›lávání? ObÄ•as nÄ›jaké inventury(cc
800kÄ•), kdyÅ¾ je pÅ™íleÅ¾itost, nebo jsem tÅ™eba byla na volbách v komisi (cca 2000KÄ•),..ale teÄ• uÅ¾ jen dÄ›lám &ndas
nejsem jistá, jestli to je oficiální brigáda, ale myslím, Å¾e ne, v jednom místÄ›, kde si vydÄ›lám cca 2000 - 4000, ale to zas
záleÅ¾í na dobÄ›, jestli je zkou&scaron;kové, nebo jestli klasicky chodím do &scaron;koly.
MÅ¯j otec? Moc toho o nÄ›m neví
nevidÄ›li jsme se asi od mých 6 let.Pokud vím, tak by mÄ›l být stále zamÄ›stnaný, dÄ›lal jeÅ™ábníka, ale jak je to v souÄ•asnos
nevím. Kolik bere, nemám tu&scaron;ení, ale tipuji, Å¾e dost. DÄ›ti dal&scaron;í má - holku, asi bude mít tak 13 let a kluka,
který bude mít snad 9 let, nevím. My se totiÅ¾ nestýkáme. Jen jednou jsme ho s mamkou potkaly a to nám toho moc neÅ™ekl.
Jde mi o to, Å¾e nechci brát poÅ™ád peníze od mamky a jejího pÅ™ítele, který nás teÄ• vlastnÄ› Å¾iví, protoÅ¾e se vzali. A z
vydÄ›lám, dávám na benzín do práce; na vlak do &scaron;koly, kde jezdím asi 3-4 dny v týdnu; na své koníÄ•ky, zájmy,
obleÄ•ení a jídlo ve &scaron;kole. Chci poÅ¾ádat o zvý&scaron;ení, ale nevím, jestli bych vÅ¯bec mÄ›la nárok.
Niki
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